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IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 
 
 

Denominação do Curso: Higienista em Serviços de Saúde 
 

Perfil Profissional: Atua em ambientes de saúde, realizando ações de limpeza 

e desinfecção, com a finalidade de evitar a disseminação de doenças infecto- 

contagiosas. 

Ocupações Associadas (CBO): CBO: 3522-10 Agente de saúde pública - 

Agente de saneamento; Agente sanitarista; Fiscal de higiene; Fiscal de obras; 

Inspetor de comercialização de produtos; Inspetor de saneamento. 

Projeto Vinculado/Demandante: Projeto UAI: UFU Acolhe as Imigrantes para 

capacitação de mulheres imigrantes e/ou em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos/ 

Secretaria Nacional de Políticas Para as Mulheres/ Departamento de Políticas 

das Mulheres e Relações Sociais. 

Local de Oferta: Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de 

Uberlândia 

Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde 
 

Modalidade: Educação a Distância 

 
Nível: Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores - FIC 

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo 

Carga Horária Total: 280 horas 

Prazo regular: 4 (quatro) meses 
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Frequência da oferta: Conforme demanda do parceiro demandante 
 

Número de Vagas Disponíveis: Até 300 

 
 

ENDEREÇOS 

 
Endereço da Instituição: Av. João Naves de Ávila, 2121 / Campus Santa 

Mônica, Uberlândia-MG / CEP 38400-902 

 

Endereço da Unidade Acadêmica: Av. Prof. José Ignácio de Souza, s/n – 

Bloco 6X – 1o andar / Campus Umuarama, Uberlândia-MG / CEP 38400-902 
estes@ufu.br 

 

Endereço da Coordenação do Curso: Av. Amazonas s/n – Bloco 4K – Sala 

230 / Campus Umuarama, Uberlândia-MG / CEP 38400 902. 

mailto:estes@ufu.br
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APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 
 

Caracterização do Curso 

 
 

O curso de formação inicial e continuada em Higienista em Serviços de Saúde 

para mulheres imigrantes em situação de vulnerabilidade social, que residam na 

microrregião de Uberlândia/MG por meio do Projeto UAI: UFU Acolhe Imigrantes 

tem como objetivo a inserção sociocultural e no mercado de trabalho, agregando 

formação nas áreas história de vida, ética, relações humanas, cidadania, direitos 

da mulher, saúde da mulher, qualidade de vida, expressão corporal e 

verbal, inclusão digital, português para estrangeiros, segurança alimentar e 

nutricional, empreendedorismo, cooperativismo, economia solidária, direitos e 

deveres da trabalhadora, e acesso à educação, visando inserção sociocultural, 

melhores condições de emprego ou criação de novos empreendimentos. 

A proposta é constituída considerando o trabalho como um fator de redução 

de vulnerabilidades sociais, proporcionando novas possibilidades de 

reconhecimento, socialização e autoconstrução, na medida em que viabiliza 

condições para que os sujeitos sejam inseridos na estrutura produtiva. 

O estudante egresso do curso FIC em Higienista de Serviços de Saúde estará 

apto para realizar a higienização adequada nos ambientes de saúde, de acordo 

com a legislação vigente, utilizando-se de equipamentos e produtos e técnicas 
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adequadas para desinfecção de ambientes relacionados à saúde. 
 

Em relação aos requisitos de ingresso, o curso é destinado a estudantes e/ou 

trabalhadores que tenham cursado o Ensino Fundamental I (1o ao 5o) completo. 

O acesso ao curso será acertado em comum acordo com o demandante 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos / Secretaria Nacional 

de Políticas Para as Mulheres / Departamento de Políticas das Mulheres e 

Relações Sociais. 

 
 

Parcerias 
 

A Escola Técnica de Saúde (ESTES/UFU), sede do projeto, estabelecerá, 

obrigatoriamente, parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos/ Secretaria Nacional de Políticas Para as Mulheres/ Departamento de 

Políticas das Mulheres e Relações Sociais. Outras parcerias poderão ser 

realizadas com o Ministério Público do Trabalho, Prefeitura Municipal de 

Uberlândia, Secretaria Estadual do Trabalho e Organizações não 

Governamentais. 

 
 

Os partícipes comprometem-se a efetivar as seguintes ações 
 

Coordenação do Projeto UAI - ESTES/UFU (unidade onde será realizado o 

projeto): 

 
 

 Coordenar o projeto;
 

 Elaborar e aprovar o projeto pedagógico;
 

 Selecionar a equipe que atuará no projeto;
 

 Selecionar os alunos;
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 Acompanhar, junto as demais instituições participantes, todas as fases do 
projeto;

 Apresentar relatórios periódicos de monitoramento das fases do projeto;
 

 Organizar formatura dos alunos concluintes.

 
 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos/ Secretaria 

Nacional de Políticas Para as Mulheres/ Departamento de Políticas das 

Mulheres e Relações Sociais 

 
 

 Viabilizar aporte financeiro para o Projeto repassando recursos financeiros e 

orçamentários para o custeio dos pontos descritos no escopo do presente 

projeto;

 Contribuir para a monitoração, construção de indicadores e avaliação dos 

objetivos e resultados alcançados pelo projeto

 Promover e participar de discussões e eventos voltados ao alinhamento 

metodológico e à difusão de informações e sensibilização relacionados a 

implementação do projeto, conforme sua disponibilidade orçamentária

 Viabilizar a capacitação inicial para a equipe gestora do campus onde será 

realizado o projeto;

 Acompanhar a execução de todas as etapas do projeto;

 Tratar as informações apresentadas no relatório dos indicadores colhidos 

durante a execução do projeto.

 

 
Metodologia de trabalho adotada 

 

O curso será organizado em três módulos (quatro meses) com carga horária 

total 280 horas incluindo os seguintes componentes curriculares: Saúde coletiva    

(20h),    Ética, Cidadania    e    Relações    Interpessoais    (20h), Ética, Cidadania 

e Relações Interpessoais (20h), Português (20h), Noções de 
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Informática (20h), Noções de Microbiologia e Parasitologia (20h), Noções de 

Biossegurança (20h), Higienização de Serviços de Saúde (40h), Noções de 

Primeiros Socorros (20h), Promoção de Saúde dos Trabalhadores Higienistas 

(20h), Empreendedorismo e Mercado de Trabalho (20h) e Projeto Integrador 

(40h). 

 
 

Seleção dos alunos 
 

Serão selecionadas até 300 alunas via chamada pública de acordo com os 

seguintes critérios: 

 Escolaridade: Ensino Fundamental I (1º a 5º) Completo;

 

 Idade mínima: 18 anos;
 

 Residir preferencialmente na microrregião de Uberlândia: Araguari, Araporã, 

Canápolis, Cascalho Rico, Centralina, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, 

Tupaciguara , Prata e Uberlândia onde será realizado o projeto.

 

O ingresso no curso ocorrerá por meio de chamada pública que obedecerá 

ao número de vagas e classificação, conforme o edital específico. As matrículas 

serão efetuadas de acordo o cronograma estabelecido e divulgado pela Pró- 

reitoria de Extensão juntamente com a ESTES/UFU. As vagas serão oferecidas 

à comunidade, até que se preencha sua totalidade. 

 

Indicadores e metas 
 

O projeto terá 3 principais indicadores os quais a ESTES/UFU deverá seguir 

com atendimento das respectivas metas. 
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Indicador 1: Alunas qualificadas para o mundo do trabalho 
 

Descrição: quantidade de pessoas participantes do projeto aprovadas na fase 

de capacitação, cuja participação alcançou a frequência mínima necessária para 

as atividades ofertadas. 

Unidade de medida: percentual (%) 
 

Fórmula de cálculo: Relação percentual entre o número de aprovadas na etapa 

de capacitação pelo número total de participantes matriculadas. 

Meta: 80% das matriculadas 
 

Prazo: no decorrer da etapa de capacitação. 
 

Instituição responsável: Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de 

Uberlândia 

Fonte de comprovação: Diário de classe com registro de frequência e 

desempenho de cada participante. Relatório mensais acerca do 

desenvolvimento acadêmico das alunas. 

 
 

Indicador 2: Alunas acompanhadas no mundo do trabalho 
 

Descrição: quantidade de pessoas participantes do projeto que, no decorrer da 

fase de incubação, foram acompanhadas na inserção no   mundo   do trabalho, 

seja por meio de vagas de estágio, programas de cotas, autônomos ou inserção 

em cooperativas para prestação de serviços, de forma compatível as suas 

características, habilidades e aspirações pessoais. 

Unidade de medida: Percentual (%) 
 

Fórmula   de   cálculo:   Relação    percentual    entre    o    número    de alunas 

acompanhadas no mundo do trabalho na etapa de incubação pelo número total 

de participantes matriculadas. 
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Meta: 90% 
 

Prazo: no decorrer da etapa de capacitação. 

 
Instituição responsável: Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de 

Uberlândia. 

Fonte de comprovação: O respectivo tutor emitirá uma declaração 

descrevendo o relatório de acompanhamento da aluna. 

 
 

Indicador 3: Índice de evasão 
 

Descrição: será mensurada a quantidade de alunas matriculadas no projeto que 

participaram integralmente das atividades previstas nas etapas de capacitação 

e incubação em relação a quantidade de pessoas matriculadas. O presente 

indicador permite auferir a quantidade de pessoas que evadiram do projeto, ou 

seja, após matrícula, por razões diversas, não deram sequência as atividades. 

Unidade de medida: Percentual (%) 

Fórmula de cálculo: Relação percentual entre a quantidade de pessoas que 

NÃO finalizaram as etapas de capacitação, dividido pela quantidade de pessoas 

que iniciaram o curso. 

Meta: 20% 
 

Prazo: no decorrer do projeto 
 

Instituição responsável: Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de 

Uberlândia. 

Fonte de comprovação: Relatório individual do respectivo tutor descrevendo as 

possíveis causas da evasão. 
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Estudos realizados que subsidiaram a construção da proposta 

 
Para a construção desse projeto a Escola Técnica de Saúde da Universidade 

Federal de Uberlândia (ESTES/UFU) iniciou articulações com o Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos / Secretaria Nacional de Políticas 

Para as Mulheres / Departamento de Políticas das Mulheres e Relações Sociais, 

e com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação (SETEC/MEC). E no âmbito interno, foram firmadas também parcerias 

com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Pró-Reitoria de Graduação da 

Universidade Federal de Uberlândia. 

A escolha do curso baseou-se no fato da cidade de Uberlândia-MG 

apresentar intensa e crescente atividade econômica e produtiva, sobretudo no 

setor de serviços, o que a torna atrativa no cenário das migrações. Dados do 

projeto CAIS (Contrato de Alto Impacto Social), uma iniciativa de inserção laboral 

de imigrantes em Uberlândia, apontam que período de um ano 360 novas 

solicitações de CPF de estrangeiros foram registradas, sendo 181 de pessoas 

de nacionalidade haitiana. 

O Curso de Formação Inicial e Continuada em Higienista em Serviços de 

Saúde é destinado a estudantes e/ou trabalhadores que tenham cursado o 

Ensino Fundamental I Completo, o que facilita a inclusão do perfil preferencial 

de mulheres imigrantes em situação de   vulnerabilidade   social,   que residam 

na microrregião de Uberlândia/MG. 
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Comissão responsável pela coordenação dos trabalhos 
 

A comissão responsável pelo projeto será composta pelos profissionais 

abaixo descritos: 

Docentes 
 

As principais atividades docentes serão: 

 

 participar das reuniões de capacitação prévias sobre a temática base do curso;
 

 participar das reuniões de coordenação convocadas pela equipe gestora do 

projeto;

 elaborar materiais didáticos e gravar vídeo-aulas que devem ficar disponíveis 

durante a vigência do Projeto UAI;

 elaborar o Plano de Ensino contendo os objetivos, a descrição das atividades 

de estudo e avaliações a serem desenvolvidas pelo público-alvo;

 registrar o desempenho acadêmico das estudantes;
 

 planejamento e trabalho no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
 

 acompanhar a avaliação da aprendizagem das alunas e outros procedimentos 

na plataforma, acessando o AVA com regularidade;

 corrigir atividades a distância, quando necessário;
 

 realizar outras atividades típicas de professor formador em EaD;
 

 realizar outras atividades designadas pela coordenação do projeto.

 
 

Tutores 
 

As principais atividades dos tutores serão: 
 

 participar das reuniões de capacitação prévias sobre a temática base do curso;
 

 participar das reuniões de coordenação convocadas pela equipe gestora do 

projeto;
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 realizar encontros síncronos com alunas de 6 horas semanais;
 

 fazer o acompanhamento de frequência, desenvolvimento e envolvimento do 

tutorado;

 orientar as alunas para estudo a distância, buscando mostrar a necessidade de 

se adquirir autonomia de aprendizagem;

 fazer busca ativa quando necessário tendo em vista evitar a evasão;
 

 elaborar relatórios mensais acerca do desenvolvimento acadêmico das alunas;
 

 realizar outras atividades designadas pela coordenação do projeto.

 
 
 

 
Coordenador Geral do Projeto 

 

As principais atividades do Coordenador Geral do Projeto serão: 
 

 Preparar os editais e executar a seleção da equipe;
 

 Preparar e executar a seleção das alunas;
 

 Dar suporte à secretaria escolar;
 

 Acompanhamento junto à fundação da gestão financeira do projeto;
 

 Preparo das ações e documentações na Unidade onde ocorrerá o curso para a 

execução financeira dos orçamentos pela Fundação;

 Realização da prestações de contas do projeto dentro da Unidade onde 

ocorrerá o curso;

 
 

Coordenador pedagógico 

 
As principais atividades do Coordenador pedagógico serão: 

 

 Coordenar as reuniões pedagógicas;
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 Coordenar a equipe do projeto;
 

 Coordenar a organização pedagógica do curso e demandas das alunas em 

questões educacionais e sociais;

 Orientar e acompanhar os professores e equipe do projeto em relação aos 

diários e relatórios;

 Coordenar em conjunto com os demais coordenadores as atividades junto as 

instituições parceiras.

 

 
Coordenador de Empreendedorismo 

 
As principais atividades do Coordenador de Empreendedorismo serão: 

 

 Estabelecer rede de apoio com instituições que apoiam as imigrantes;
 

 Captar e negociar oportunidades de estágio com as empresas e 

empregadores;

 Coordenar as demandas organizacionais;
 

 Coordenar a organização estrutural e administrativa junto aos espaços onde 

ocorrerá o curso.

 
 

Além desses profissionais, o curso ainda contará com mediador cultural 

que terá um papel de ponto focal de organização e mobilização do grupo de 

mulheres para apoiar o grupo. Deve ter domínio das línguas e ser capaz de 

transmitir mensagens claras e compreensíveis a ambas as partes. 
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JUSTIFICATIVA 

 

História do Curso 
 

O curso é proposto pela Escola Técnica de Saúde por meio da Pró-Reitoria 

de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia e tem caráter 

interinstitucional e multidisciplinar para alcançar os objetivos propostos na busca 

da inclusão social, por meio da oferta de uma formação profissional focada na 

autonomia e na criação de alternativas para a inserção no mundo do trabalho de 

mulheres em condições de vulnerabilidade social e econômica. 

O público alvo eleito para o curso, mulheres, preferencialmente imigrantes, 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica residentes na microrregião de 

Uberlândia (Araguari, Araporã, Canápolis, Cascalho Rico, Centralina, 

Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara, Prata e Uberlândia) está em 

consonância com contexto regional e nacional. O Informe do Observatório das 

Migrações Internacionais (OBMigra, 2014) mostra que entre os anos 2011 e 

2013, o número de imigrantes no mercado de trabalho formal no Brasil cresceu 

50,9%, sendo que destes, a nacionalidade mais numerosa é a dos haitianos, que 

em 2013 eram 14.579, superando os portugueses. Porém outro fato observado 

é a inconsistência de status relacionado a empregabilidade, visto que na maioria 

dos casos de imigrantes que apresentam formação profissional superior, no 

momento da incorporação no mercado de trabalho se inserem em uma posição 

inferior em relação ao seu grau de especialização, formação acadêmica e 

experiência laboral prévia, assim descendem na escala laboral e social. 

Levantamentos apontam que cerca de 40% dos imigrantes recebem entre 1 

e 2 salários mínimos, o que demonstra a dificuldade da inserção profissional em 
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cargos que exigem maior qualificação profissional e consequentemente melhor 

remuneração (Cavalcanti et al, 2014). Essa situação torna-se ainda mais 

agravante nos casos de imigrantes sem qualificação profissional, com pouco 

entendimento da língua e sem integração social visto que estes aspectos tendem 

a potencializar as vulnerabilidades e a exclusão social. 

No caso das mulheres imigrantes a inserção no mercado de trabalho 

apresenta especificidades, pois percebe-se dificuldades específicas como: 

menor contato social com pessoas do país acolhedor e portanto maior 

dificuldade de comunicação, maior grau de dependência de ajuda dos 

conacionais (para se deslocar na cidade, para se comunicar, para buscar 

atendimentos específicos, etc). Percebe-se ainda que nos fluxos migratórios há 

uma cadeia de auxílio entre imigrantes que muitas vezes posiciona a mulher em 

uma situação de "dívida" seja ela financeira, seja de prestação de serviços 

domésticos que "recompense" as pessoas que a ajudaram ou a acolheram e que 

dificulta ainda mais a sua autonomia para sair em busca de empregos e 

oportunidades de novos vínculos sociais no seu novo país de residência. 

Além destas percepções específicas, as mulheres historicamente sofrem 

pela desigualdade no mercado de trabalho. Segundo dados do Ministério do 

Trabalho, as mulheres apresentam média salarial 16% inferior aos homens, 

mesmo tendo mais tempo de estudo e qualificação (IBGE, 2018). 

Outro destaque é a divisão do trabalho entre homens e mulher, que sobrecarrega 

as mulheres com os afazeres domésticos e cuidado com os filhos, o que dificulta 

seu acesso e permanência no mercado de trabalho, bem como a sua ascensão 

profissional (OBMigra, 2014). 

A informalidade nas relações de trabalho também é um fator importante, 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE 

CURSO FIC HIGIENISTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

principalmente entre as empregadas domésticas. Segundo o Relatório Anual 

Socioeconômico da Mulher 2014, somente 28,4% das mulheres empregadas 

domésticas tinham carteira assinada, em contraste, 50,2% dos homens na 

mesma ocupação a tinham, evidenciando um claro padrão de desigualdade. 

Para as imigrantes, a desigualdade no mundo do trabalho se soma aos aspectos 

culturais e étnicos impactando fortemente em sua autonomia social e econômica. 

No caso das mulheres que  buscam na imigração o enfrentamento de 

questões sociais manifestada em relacionamentos abusivos e violência 

doméstica o trabalho é um importante mecanismo de proteção e superação das 

fragilidades sociais (OBMigra, 2014). 
 

No Brasil, as principais oportunidades de inserção das imigrantes no 

mercado de trabalho vêm de trabalhos domésticos, indústria têxtil, auxiliares de 

cozinha e serviços de limpeza especializado, e muitas vezes, as imigrantes 

mediante a situação de vulnerabilidade social e financeira são motivadas a 

migrarem para o Brasil na expectativa de uma melhoria na qualidade de vida e 

desenvolvimento profissional e educacional, porém ao chegarem deparam-se 

com dificuldade de inserção laboral e condições de trabalho precárias, salários 

reduzidos, carga horária extensa podendo caracterizar uma exploração da mão 

de obra imigrante, principalmente pela falta de qualificação profissional e pelo 

desconhecimento e dificuldades de acesso aos direitos inerentes do trabalhador. 

A regulamentação dos documentos é um fator que restringe as imigrantes 

na inserção ao mercado de trabalho formal. Mesmo os países que por acordos 

humanitários viabilizem o livre trânsito no Brasil como é o caso do Haiti, a 

regulamentação continua sendo um problema devido aos custos de emissão dos 

documentos, como RNE-Registro Nacional do Estrangeiro, cobrança de taxas, 
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exigência de tradução juramentada, entre outras burocracias. 
 

Estes custos quando considerado a regularização de uma família inteira, 

causa grande impacto financeiro, assim prioriza-se a regularização dos homens 

viabilizando sua condição de trabalho, em seguida dos filhos, para que sejam 

aceitos pela política de educação e por último da mulher. Com isso, muitas 

permanecem sem a documentação, tornando-as ainda mais vulneráveis a 

violência e exploração. 

Há poucos projetos que atendam as demandas específicas das imigrantes 

e viabilizem a superação das vulnerabilidades através do acesso a bens e 

serviços públicos, o que potencializa os estigmas sociais, exclusão e 

preconceito, o que justifica um esforço público no incentivo a ações que atendam 

especificamente a este público considerando suas especificidade e necessidade 

promovendo a inclusão social e promoção da cidadania. 

Além da qualificação profissional, espera-se produzir resultados 

relacionados à produção de conhecimento na área de história de vida, ética, 

relações humanas, cidadania, direitos da mulher, saúde da mulher, qualidade de 

vida, expressão corporal e verbal, inclusão digital, português para estrangeiros, 

segurança alimentar e nutricional, empreendedorismo, cooperativismo, 

economia solidária, direitos e deveres da trabalhadora, e o acesso à educação, 

visando inserção sociocultural, melhores condições de emprego ou criação de 

novos empreendimentos. 

Para o desenvolvimento do trabalho, serão envolvidas direta e indiretamente 

instituições públicas, privadas e de terceiro setor garantindo o atendimento das 

necessidades que tangem a empregabilidade responsável e promovendo o 

fortalecimento dos fatores de proteção social e reduzindo os fatores de risco 
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como a exploração do trabalho. 
 

É nesse cenário que se justifica a oferta do curso de Formação Inicial e 

Continuada de Higienista de Serviços de Saúde para 300 mulheres, 

preferencialmente imigrantes, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

O curso tem relação com os cursos técnicos oferecidos pela ESTES/UFU e, 

desse modo, pode ser o primeiro nível à ascensão dos estudantes, ao mundo 

profissional, e ao mesmo tempo constituir elemento de qualificação a 

profissionais, que já atuem na área. 

Os profissionais da área de Higienistas em Serviços de Saúde, em sua 

maioria, carecem de condições adequadas para a prática profissional e que 

mesmo quando inseridos em estruturas organizadas, apresentam lacunas 

quanto à sua proteção e o desenvolvimento das atividades de limpeza. 

Ambientes de Serviços de Saúde, que incluem atendimento ao público ou 

manipulação de amostras biológicas animais, demandam de especificidades no 

âmbito da Biossegurança e da Ética profissional capazes de proteger tanto os 

profissionais quanto os usuários e o ambiente de possíveis danos físicos e 

emocionais. Desta forma, justifica-se a apresentação desse projeto pedagógico 

curso FIC em Higienista de Serviços de Saúde, ressaltando que a importância 

da organização do processo de trabalho em higienização de ambientes e 

equipamentos de serviços de saúde, com ações voltadas para o apoio à saúde 

de modo geral, operação de equipamentos de biossegurança, com eixos de 

educação para a saúde e para o autocuidado, proteção, prevenção, promoção 

da saúde e segurança no trabalho, assim como, recuperação, reabilitação, 

gestão em saúde e organização do processo produtivo. 
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Caracterização da Unidade 
 

A Escola Técnica de Saúde (ESTES/UFU) é uma unidade de ensino 

pertencente a estrutura organizacional da Universidade Federal de Uberlândia, 

e que integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

(SETEC/MEC), conforme o art. 1º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

para a oferta de educação profissional e tecnológica, dedicando-se, 

principalmente a formação profissional técnica de nível médio e formação inicial 

e continuada. 

A Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional é concebida, 

em seu aspecto global, como uma oferta educativa – específica da Educação 

Profissional e Tecnológica – que favorece a qualificação, a requalificação e o 

desenvolvimento profissional de trabalhadores nos mais variados níveis de 

escolaridade e de formação. Suas ações pedagógicas, de natureza teórico- 

prática, são planejadas para atender as demandas sócio educacionais de 

formação e de qualificação profissional. Consolida-se em iniciativas que visam 

formar, qualificar, requalificar e possibilitar tanto atualização quanto 

aperfeiçoamento profissional a cidadãos em atividade produtiva ou não, ou 

mesmo aquelas pessoas que foram excluídas dos processos educativos formais 

e que necessitam dessa ação educativa para dar continuidade aos estudos. 

Dessa forma, a Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional 

se compromete com a elevação da escolaridade, sintonizando formação humana 

e formação profissional, com vistas à aquisição de conhecimentos científicos, 

técnicos, tecnológicos e ético-políticos, propícios ao desenvolvimento integral do 

sujeito. 
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A ESTES/UFU é uma instituição pública federal que tem como objetivo 

oferecer educação pública, gratuita e de qualidade, visando atender a demanda 

local e regional é que se propõe o curso de Formação Inicial e Continuada em 

Higienista de Serviços de Saúde. 

A ESTES/UFU está localizada no Bloco 4K do Campus Umuarama, foi criada 

em 1972, e oferece os cursos Técnicos em Enfermagem, Análises Clínicas, 

Prótese Dentária, Saúde Bucal, Controle Ambiental e Meio Ambiente. 

 
 

Missão: Desenvolver a educação profissional e tecnológica por meio da 

articulação do ensino, pesquisa e extensão possibilitando ao estudante integrar 

a tríplice dimensão humana: do Pensar, do Fazer e do Ser, garantindo o 

permanente acesso ao conhecimento, ao desenvolvimento de suas aptidões, 

tornando-o um cidadão capaz de criar e inovar diante das constantes 

transformações do mundo do trabalho. 

 
 

Visão: Ser referência em educação profissional e tecnológica, na promoção do 

ensino, pesquisa e extensão, comprometida com o desenvolvimento da 

educação pública, gratuita e de qualidade. 

 
 

Objetivo: Atuar por meio de cursos e programas de: 

 
a) Formação inicial e continuada de trabalhadores, com capacitação, 

aperfeiçoamento e atualização em todos os níveis de escolaridade, visando o 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. 

b) Educação profissional técnica de nível médio, para estudantes que tenham 

concluído o ensino médio; 
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c) Educação profissional concomitante ao ensino médio para estudantes acima de 

18 anos e que não cursaram o ensino médio (PROEJA). 

 
PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS 

 

A elaboração desse Projeto Pedagógico foi guiada por um conjunto de 

princípios e fundamentos que serviram como orientadores do planejamento, 

organização e desenvolvimento do curso. São princípios que norteiam a reflexão 

sobre questões filosóficas politicas, éticas, pedagógicas e administrativas, 

fundamentam a decisão sobre o processo de gestão do ensino e da 

aprendizagem e orientam as ações pedagógicas a serem desenvolvidas. 

Os princípios e fundamentos indicam os parâmetros de qualidade do curso 

proposto e esclarecem sobre questões sobre o curso, como o perfil profissional 

que se deseja formar, elucida a concepção dos processos de ensino- 

aprendizagem que fundamentam o ato pedagógico e revela a compreensão que 

se tem sobre o papel formador da universidade e do conhecimento na sociedade 

contemporânea. 

Por ser extensionista, esse projeto está estreitamente relacionado com a 

demanda social já apresentada do público que abrange preferencialmente 

mulheres imigrantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica na 

microrregião de Uberlândia/MG. Seguem alguns princípios e fundamentos curso 

de Formação Inicial e Continuada de Higienista em Serviços de Saúde: 

 
 

(1) educativo, enquanto se dedica a formação técnico-científica e cidadã do 

estudante; 

(2) articulador das ações entre a universidade e a sociedade, efetivando uma 
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ação de mão dupla que viabilize as oportunidades de exercitar o conhecimento 

acadêmico na sociedade, e de incluir os saberes adquiridos no contato social 

aos conhecimentos disponíveis na academia; 

(3) transformador, visando a superação das desigualdades e a melhoria na 

qualidade de vida do grupo de atuação; 

(4) democrático relacionado com outros setores da sociedade, atuando de forma 

interativa, desencadeando processos de troca entre saberes popular e 

acadêmico e aplicando metodologias participativas que favoreçam uma 

produção resultante do confronto com a realidade; 

(5) de integração ao ensino e à pesquisa, reafirmando-a como processo 

acadêmico não desvinculado da geração e difusão de conhecimento e 

comprometido com a promoção e legitimação de saberes produzidos fora do 

âmbito acadêmico; 

(6) direcionado, prioritariamente, a setores sociais nos quais se verifiquem 

insuficiências de meios para garantir a sua existência compatível com padrões 

universais, visando a sua transformação; 

(7) Interdisciplinaridade, caracterizada pela interação de modelos e conceitos 

complementares, e pela inter-relação de organizações, profissionais e pessoas 

de diferentes áreas de atuação. 

 
 

PERFIL DO PROFISSIONAL EGRESSO 

A estudante egressa do curso FIC em Higienista em Serviços de Saúde, na 

modalidade educação à distância, deve ter demonstrado avanços na aquisição 

de seus conhecimentos básicos, estando preparada para dar continuidade aos 

seus estudos. Do ponto de vista da qualificação profissional, deve estar 
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qualificada para atuar nas atividades relativas à área do curso para que possa 

desempenhar, com autonomia, suas atribuições, com possibilidades de inserção 

no mercado trabalho. 

Dessa forma, ao concluir a sua qualificação profissional, a egressa do curso 

FIC em Higienista de Serviços de Saúde deve demonstrar um perfil profissional 

capaz de: 

 Realizar a limpeza e desinfecção dos ambientes de saúde. 
 

 Evitar a disseminação de infecções. Aplica as normas de biossegurança ao 

manuseio de produtos químicos e materiais biológicos. 

 Realizar limpeza terminal e concorrente. 
 

 Considerar a classificação de áreas nos ambientes de saúde. 
 

Além das habilidades específicas da formação técnico-científica e 

qualificação profissional, o curso de deve contemplar uma ampla formação 

cultural e humanística, preparando a profissional para que tenha: 

 autonomia intelectual que a capacite a desenvolver uma visão histórico-social 

necessária ao exercício de sua profissão, como uma profissional crítica, criativa 

e ética, capaz de compreender e intervir na realidade e transforma-la; 

 capacidade para estabelecer relações solidárias, cooperativas e coletivas; 
 

 capacidade de produzir, sistematizar e socializar conhecimentos e tecnologias; 
 

 capacidade para compreender as necessidades dos grupos sociais e 

comunidades com relação a problemas socioeconômicos, culturais, políticos e 

organizativos, de forma a utilizar racionalmente os recursos disponíveis, além de 

se preocupar em conservar o equilíbrio do ambiente; 

 constante desenvolvimento profissional que lhe possibilite exercer uma prática 

de formação continuada e empreender inovações na sua área de atuação; 
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 adoção de atitude ética no trabalho e no convívio social, compreendendo os 

processos de socialização humana em âmbito coletivo e percebendo-se como 

agente social que intervém na realidade; 

 saber trabalhar em equipe e ter iniciativa, criatividade e responsabilidade. 

 

 

OBJETIVOS 

 
 

Objetivo Geral 
 

 O curso de Formação Inicial e Continuada em Higienista de Serviços de Saúde, 

na modalidade de educação à distância, tem como objetivo geral qualificar 

mulheres, preferencialmente imigrantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica na microrregião de Uberlândia/MG, formada pelos municípios 

de (Araguari, Araporã, Canápolis, Cascalho Rico, Centralina, Indianópolis Monte 

Alegre de Minas, Tupaciguara, Prata e Uberlândia), com vistas à inserção 

sociocultural e no mercado de trabalho, agregando formação nas áreas história 

de vida, ética, relações humanas, cidadania, direitos da mulher, saúde da 

mulher, qualidade de vida, expressão corporal e verbal, inclusão digital, 

português para estrangeiros, segurança alimentar e nutricional, 

empreendedorismo, cooperativismo, economia solidária, direitos e deveres da 

trabalhadora, e acesso à educação, visando inserção sociocultural, melhores 

condições de emprego ou criação de novos empreendimentos. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

 Estimular, por meio da educação profissional, a inserção social de mulheres em 

situação de vulnerabilidade; 
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 Formar profissionais para atuarem nas atividades relacionadas com a 

higienização e organização dos diversos ambientes que compõem a estrutura 

física de instituições de saúde; 

 Formar profissionais que possam atender corretamente as normas de 

segurança, higiene e proteção ao meio ambiente. 

 Constituir uma formação técnica e qualificada, juntamente com a formação ética 

e cidadã, com o domínio da linguagem, da responsabilidade e habilidades 

interpessoais; 

 Formar profissionais capazes de questionar a realidade formulando problemas 

e, ao mesmo tempo, buscando soluções, utilizando o pensamento lógico, a 

criatividade e a análise critica; 

 Formar profissionais capazes de compreender, de forma ampla e consciente, o 

processo educativo, considerando as características das diferentes realidades; 

 Suprir a demanda de profissionais da área de Higienista de Serviços de Saúde 

na microrregião de Uberlândia/MG. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 
 

Matriz Curricular 
 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Profissional 

de Nível Técnico, o núcleo de organização curricular deve estar pautado no 

processo de produção do trabalho caracterizado pelas atribuições, etapas 

significativas ou funções abrangentes que o compõe, bem como as atividades 

mais específicas, as subfunções, geradores de produtos definidos dentro desses 

processos produtivos, (BRASIL, 2000a). Desta forma, a matriz curricular do 

Curso FIC em Higienista de Serviços de Saúde, apresenta os seguintes 
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componentes curriculares distribuídos em dois módulos: 

 
 

Módulo 1: 

 

 Saúde coletiva (20 horas) 
 

 Ética, Cidadania e Relações Interpessoais (20 horas) 
 

 Rede de Assistência à Imigrante (20 horas) 
 

 Português (20 horas) 
 

 Noções de Informática (20 horas) 

 
 

Módulo 2: 

 

 Noções de Microbiologia e Parasitologia (20 horas) 
 

 Noções de Biossegurança (20 horas) 
 

 Higienização de Serviços de Saúde (40 horas) 
 

 Noções de Primeiros Socorros (20 horas) 
 

 Promoção de Saúde dos Trabalhadores Higienistas (20 horas) 

 
 

Módulo 3: 

 

 Empreendedorismo e Mercado de Trabalho (20 horas) 
 

 Projeto Integrador (40 horas) 

 
 

Os componentes curriculares que compõem a matriz estão articulados, 

fundamentados numa perspectiva interdisciplinar e orientados pelo perfil 

profissional de conclusão, ensejando uma formação técnico-humanística. 

O quadro abaixo descreve a matriz ou estrutura curricular do curso e a 

representação gráfica do perfil de formação: 
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MÓDULOS 

 
DISCIPLINAS 

CARGA 
HORÁRIA 

CARGA 
HORÁRIA 
TOTAL 

 

 
MÓDULO I 

Saúde coletiva 20  

 
100 

Ética, Cidadania e Relações Interpessoais 20 

Rede de Assistência à Imigrante 20 

Português 20 

Noções de Informática 20 

 
 

MÓDULO II 

Noções de Microbiologia e Parasitologia 20  
 

120 

Noções de Biossegurança 20 

Higienização de Serviços de Saúde 40 

Noções de Primeiros Socorros 20 

Promoção de Saúde dos Trabalhadores 
Higienistas 

20 

MÓDULO 
III 

Empreendedorismo e Mercado de Trabalho 20 
60 

Projeto Integrador 40 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO 280   

 
 

 

O fluxograma abaixo descreve a representação gráfica do perfil de formação: 
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Tutoria 

 
A tutoria tem como objetivo favorecer ações de socialização, criar um 

ambiente de relacionamento e vinculação no qual as alunas tenham atividades 

que proporcionem acolhimento e desenvolvimento. Tal ação do projeto oferece 

as estudantes a oportunidade de discussão e orientação sobre problemas ou 

dúvidas surgidas durante sua vivência escolar e decorrente dela. O objetivo é 

oferecer condições para um processo de formação segundo a construção de 

uma proposta mais humanizada de relação com a estudante. Além disso, a 

tutoria visa primordialmente a inserção e permanência dos alunos no mundo do 

trabalho. 

A condução da tutoria será desempenhada pelo tutor que será escolhido 

segundo perfil específico para acompanhar e viabilizar a permanência da aluna 

no curso, descrevemos a seguir algumas características gerais e que 

fundamentam o trabalho do tutor. 

1. Fazer o acolhimento, a orientação e dar retaguarda de apoio as alunas 
 

- ambientação e orientações, acolhimento dos tutorados, formação de vínculos 

e relacionamento interpessoal, história de vida e suporte familiar. 

2. Realizar debates sobre/no/com o universo do mundo do trabalho para favorecer 

a interação e a produção de significados cognitivos e afetivos através do diálogo 

na convivência no âmbito da tutoria. 

 
 

DIRETRIZES GERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
METODOLÓGICO DE ENSINO 

 
Para o desenvolvimento metodológico de ensino, é levada em consideração 
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a articulação intrínseca do ensino com a pesquisa e com a extensão, por isso, 

existe nesse projeto uma preocupação com a contextualização dos conteúdos a 

serem ensinados, suas articulações, o rigor teórico e as referências. 

Os métodos pedagógicos e as práticas de ensino terão em conta a aluna 

como centro do processo educacional e sujeito ativo de sua própria 

aprendizagem, propondo situações de ensino e de aprendizagem que sejam 

mais eficazes no alcance dos objetivos específicos de cada base tecnológica, ou 

seja, definindo criteriosamente as experiências que o aluno precisa realizar para 

aprender e imprimir sentido à sua formação exercitando habilidades e a 

capacidade de pensar por si mesmo. A escolha dos métodos de ensino dos 

conteúdos a serem ministrados durante o curso será daquele que atue como 

facilitador da assimilação de conteúdo. Desse modo poderão ser utilizadas 

atividades individuais ou em grupos, leitura de material complementar, vídeos e 

demais recursos digitais. As aulas acontecerão na modalidade a distância através 

de Plataforma Digital de Aprendizagem. 

O curso contará com os materiais didático-pedagógicos do acervo digital da 

Universidade Federal de Uberlândia, bem como, apostilas de estudo 

desenvolvidas pelo corpo docente do curso. 

 
 

PROCESSOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

 
 

Avaliação da Aprendizagem e Frequência das Estudantes 

 
A avaliação é parte do processo ensino/aprendizagem e será realizada de 

forma contínua, cumulativa e evolutiva em direção ao objetivo proposto em 

consonância com a LDB nº 9394/96 e enfocando os critérios de avaliação 
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norteados pela portaria 120/2009. A avaliação assume um papel diagnosticador 

da aprendizagem e, mediante um feedback, professores e alunos acompanham 

a evolução da aprendizagem, podendo ocorrer por meio de: 

 Observação sistemática dos alunos nos aspectos cognitivo e afetivo; 
 

 Auto avaliação; 
 

 Análise das produções individuais e coletivas dos alunos; 

 
 

No desenvolvimento do curso, a avaliação do desempenho escolar será feita 

por componente curricular, considerando aspectos de assiduidade e 

aproveitamento. A assiduidade diz respeito à frequência diária às aulas remotas 

e aos trabalhos escolares. A mesma será registrada diariamente pelo professor, 

no sistema acadêmico. 

O aproveitamento escolar e a frequência serão avaliados por meio do 

acompanhamento contínuo e processual da estudante, com vista aos resultados 

alcançados por ele nas atividades avaliativas e o resultado da avaliação será 

expresso em notas de 0 (zero) a 100 (cem), sendo o aproveitamento mínimo de 

60 e de 75% para a frequência mínima em cada disciplina. 

 
 

Avaliação do Curso 

 
A avaliação do curso será realizada da seguinte forma: 

 
Pelas Alunas: Aplicação de questionário de satisfação cujo resultado será 

incluído no relatório final da ação; 

Pela Equipe Executora: Ao final do curso, além dos diários de classe 

contendo detalhamento pormenorizado das ações educativas, será elaborado 

relatório final da ação contendo detalhes da sua execução com os avanços e 
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readequações julgadas necessárias. 
 

Pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos / 

Secretaria Nacional de Políticas Para as Mulheres / Departamento de 

Políticas das Mulheres e Relações Sociais: de acordo com os indicadores 

propostos por esse órgão. 

 
PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

A equipe poderá contar com quadro dos técnicos administrativos e docentes 

da Universidade Federal de Uberlândia, de acordo com normas estabelecidas na 

Resolução CD/FNDE No 4 16/03/2012, ou colaboradores externos. Todos os 

profissionais, incluindo, docentes, tutores e mediador cultural serão selecionados 

através de edital de chamamento conduzido pela Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal de Uberlândia atendendo as normativas locais. 

 

CERTIFICADOS 
 

Fará jus ao Certificado de Qualificação Profissional em Higienista de Serviços 

de Saúde, a aluna que concluir o curso com a frequência e aproveitamento 

mínimos exigidos. 

 

CASOS OMISSOS 

 
Os casos omissos serão resolvidos pela equipe de coordenadores do 

Projeto. 
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  FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR  

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 
Saúde Coletiva 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
20h 

CH TOTAL PRÁTICA: CH TOTAL: 
20h 

 
 

  OBJETIVOS  
 

  

 

Reconhecer a organização do processo de trabalho em saúde, a partir da visão holística 

sobre saúde e por meio das legislações vigentes sobre políticas de saúde e meio 

ambiente. 

Conhecer o sistema de vigilância à saúde como meio de proteção à saúde a ao meio 

ambiente; 

Entender a saúde ambiental como necessária à qualidade de vida; 

Identificar as Políticas de saúde do Brasil; 

Reconhecer as organizações de defesa da cidadania e de interesse de saúde. 

 

 
  EMENTA  

 
  

 

Saúde ambiental: Cuidados com o meio ambiente; Vigilância à saúde; Políticas ambientais 

e de saúde; Organizações de defesa da cidadania e de interesse de saúde. 
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  FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR  

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 
Ética, Cidadania e Relações 

Interpessoais 
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
20h 

CH TOTAL PRÁTICA: CH TOTAL: 
20h 

 
 

  OBJETIVOS  
 

  

 

O componente curricular tem como objetivo contextualizar noções e princípios de ética, 

cidadania e direito do trabalho de modo a preparar o aluno para uma atuação profissional e 

política consciente. 

 

 
  EMENTA  

 
  

 

Noções de ética; Ética e sociedade; 

Declaração Universal dos Direitos Humanos – OIT e Relações de Trabalho; Princípios do 

Direito do Trabalho, do Direito Individual e do Coletivo Cidadania no Brasil (Direitos civis, 

políticos e sociais) 

 

Relações Interpessoais 
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FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 
Rede de Assistência à Imigrante 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 

20h 

CH TOTAL PRÁTICA: CH TOTAL: 

20h 

 
 

OBJETIVOS 
 

  

- Apresentar a rede de assistência aos migrantes internacionais no território nacional e, em 

especial, no município de Uberlândia, a partir das políticas públicas que dão sustentação à 

rede. 

- Identificar as organizações e instituições públicas, privadas e organizações da 

socieedade civil organizada de defesa, assistência e apoio aos imigrantes e refugiados. 

- Reconhecer as necessidades dos imigrantes e refugiadosl que residem em Uberlândia 
no que confere à rede de assistência. 

 

 
EMENTA 

 
  

Assistência à documentação e regularização migratória; Acesso a educação; Orientações, 

documentação e rede de apoio ao mercado de trabalho; Assistência Social; Organizações 

e instituições públicas, privadas e organizações da socieedade civil organizada de defesa, 

assistência e apoio aos imigrantes e refugiados. 
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  FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR  

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 
Português 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
20h 

CH TOTAL PRÁTICA: CH TOTAL: 
20h 

 
 

  OBJETIVOS  
 

  

 

O componente curricular tem como objetivo aperfeiçoar competências de leitura e escrita 

necessárias ao uso da linguagem em diferentes situações comunicativas. 

 

 
  EMENTA  

 
  

 

Aspectos normativos da Língua Portuguesa 

Textualidade: coesão e coerência 

Texto e contexto (Cena Enunciativa) 

Conhecimentos e competências necessárias à prática de leitura e da escrita 

Gêneros textuais e discursivos de diversas esferas da atividade de comunicação 

Cena Enunciativa 

Intencionalidade Discursiva 

Coesão e Coerência 

Gêneros Textuais/Discursivos 
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  FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR  

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 
Noções de Informática 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
20h 

CH TOTAL PRÁTICA: CH TOTAL: 
20h 

 
 

  OBJETIVOS  
 

  

 

O componente curricular tem como objetivo identificar os componentes básicos de um 

computador, iniciar o aluno no uso dos recursos da informática, capacitar o usuário a 

utilizar os recursos de edição de texto, inicializar e/ou aperfeiçoar o aluno na utilização 

dos recursos 

disponíveis na Internet. 

 

 
 

  Ementa  
 

  

 

Evolução da informática. 

Componentes de um sistema computacional. 

Componentes básicos de hardware. 

Processadores eletrônicos de texto. 

Formatação e impressão de documentos de texto. 

Planilhas eletrônicas. 

Formatação e impressão de planilhas eletrônicas. 

Softwares para apresentações eletrônicas. 

Serviços e principais ferramentas de acesso à Internet. 
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  FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR  

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 
Noções de Microbiologia e Parasitologia 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
20h 

CH TOTAL PRÁTICA: CH TOTAL: 
20h 

 
 

  OBJETIVOS  
 

  

 

Compreender os conceitos básicos em Microbiologia e Parasitologia, as 

características gerais dos agentes causadores de doenças para o ser humano. 

 

 
 

  Ementa  
 

  

 

Microbiologia: Conceitos básicos. 

Campos da microbiologia e a microbiologia na atualidade. 

Os vírus: estrutura, características, formas de reprodução e principais viroses. 

As bactérias: estrutura, características, classificação, formas de reprodução e principais 

doenças bacterianas 

Fungos, algas e protozoários unicelulares 

Parasitologia: Conceitos básicos. 

Relação parasita, hospedeiro e meio ambiente; classificação dos parasitas e modos de 

vida. 
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  FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR  

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 
Noções de Biossegurança 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
20h 

CH TOTAL PRÁTICA: CH TOTAL: 
20h 

 
 

  OBJETIVOS  
 

  

 

Conhecer as normas de biossegurança em ambientes de saúde, bem como o uso 

correto de equipamentos de proteção individual (EPI’s). 

 

 
 

  Ementa  
 

  

 

Noções sobre Biossegurança e Segurança do Trabalho.  

Legislação e equipamentos recomendados. 

Equipamentos de proteção individual e normas de biossegurança.  

Doenças ocupacionais. 

CIPA e acidentes de trabalho 
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  FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR  

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 
Higienização de Serviços de Saúde 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
40h 

CH TOTAL PRÁTICA: CH TOTAL: 
40h 

 
 

  OBJETIVOS  
 

  

 

Realizar a limpeza e higienização de ambientes assistenciais de saúde, utilizando  

técnicas adequadas, de acordo com as normas de segurança. 

 

 
 

  Ementa  
 

  

 

Conceitos sobre higienização; infecção hospitalar e controle de infecção hospitalar. 

Informações sobre o trabalho da comissão de infecção hospitalar junto aos novos 

higienistas que necessitam de orientações quando chegam para atuar nos serviços 

hospitalares. 

Procedimentos das instituições hospitalares para evitar a disseminação e transferência de 

microrganismos nos ambientes de saúde priorizando. 

Higienização de ambientes hospitalares. 

Equipamentos usados para limpeza de estabelecimentos de saúde (conhecer e manusear) 

de eliminação de agentes patógenos. 

Método de desinfecção. Princípios ativos usados como desinfetantes. 

Resíduos de Serviço de Saúde: classificação e manejo.  
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  FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR  

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 
Noções de Primeiros Socorros 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
20h 

CH TOTAL PRÁTICA: CH TOTAL: 
20h 

 
 

  OBJETIVOS  
 

  

 

Prestar assistência em ambiente extra-hospitalar no atendimento às urgências e 

emergências traumáticas ou clínicas. 

 

 
 

  Ementa  
 

  

 

Parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar. Mobilização e transporte de 

acidentado; 

Fraturas; 

Envenenamentos ou intoxicações Afogamento; 

Queimaduras; 

Choque elétrico. 
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  FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR  

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 
Promoção de Saúde dos Trabalhadores 

Higienistas 
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
20h 

CH TOTAL PRÁTICA: CH TOTAL: 
20h 

 
 

  OBJETIVOS  
 

  

 

Identificar os fundamentos teóricos de promoção da saúde; 
 
Compreender o contexto histórico norteador das políticas de promoção da saúde no 

Brasil;  

Conhecer estratégias de intervenção para a prática de promoção da saúde na 

comunidade, bem como, os autores envolvidos neste trabalho. 

 

 
 

  Ementa  
 

  

 

Conceito de saúde. Processo saúde doença. 

Diferença entre promoção da saúde e prevenção de doenças. Objetivos da promoção da 

saúde. 

Políticas intersetoriais para promoção da saúde. 

Fatores promotores da saúde: Hábitos individuais saudáveis. Campanhas de 

sensibilização. 

Campanhas de vacinação. Promoção da saúde do trabalhador. 
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  FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR  

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 
Empreendedorismo e Mercado de 

Trabalho 
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
20h 

CH TOTAL PRÁTICA: CH TOTAL: 
20h 

 
 

  OBJETIVOS  
 

  

 

Proporcionar ao aluno o conhecimento das características empreendedoras e debater o 

perfil empreendedor.  

Desenvolver a habilidade de identificar oportunidades de negó cios e o desenvolvimento 

dos planos sustentáveis. 

 

 
 

  Ementa  
 

  

Conceito de carreira.  

Características empreendedoras. 

Diferença entre a carreira tradicional e a carreira sem fronteiras. 

Gerenciamento de carreira. Redigir seu currículo. 

Entrevista de emprego. 

Conceito e aplicações do empreendedorismo.  

Principais características e atitudes empreendedoras; 

 Identificação de oportunidades 

Propensão para empreender. 

Legislação referente ao Empreendedor Individual. 
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  FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR  

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR: 
Projeto Integrador 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: 
Escola Técnica de Saúde 

SIGLA: 
ESTES 

CH TOTAL TEÓRICA: 
40h 

CH TOTAL PRÁTICA: CH TOTAL: 
40h 

 
 

  OBJETIVOS  
 

  

 

Desenvolver nos discentes a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias estudadas 

durante o curso de forma integrada, proporcionando-lhe a oportunidade de confrontar as 

teorias estudadas com as práticas profissionais existentes, para consolidação de 

experiência e desempenho profissionais. 

 

 
 

  Ementa  
 

  

 

Desenvolvimento de um trabalho multidisciplinar para promoção do espírito 

empreendedor, por meio de ações que levem a solução de problemas e melhorias dos 

processos organizacionais. 
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